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การแปรของคาเรียกญาติและระบบคาเรียกญาติภาษาตระกูลไทในประเทศลาว
Variation in Tai Kinship Terminologies and System in Laos
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์1 และสมทรง บุรุษพัฒน์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการแปรของคาเรียกญาติและ
ระบบค าเรี ย กญาติ พื้ น ฐานของภาษาตระกู ล ไทที่ พู ด ในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึ่งประกอบด้วยภาษาลาว ไทด า ไทแดง
ไทลื้อ และไทกะลอม ข้อมูลทั้งหมดเก็บรวบรวมจากเจ้าของภาษาซึ่ งอาศัยอยู่ที่แขวง
บ่อแก้ว และแขวงหลวงน้าทา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว และน ามา
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่าระบบคาเรียกญาติ
พื้นฐานในภาษาดังกล่าว มีมิติความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ รุ่นอายุ สายเลือด อายุ
เพศ และฝ่ายพ่อ/แม่ ในรุ่นอายุที่อาวุโสสูงกว่าตัวเอง 3 รุ่นอายุ (G+3) และอาวุโสน้อย
กว่าตัวเอง 2 และ 3 รุ่นอายุ (G-2, G-3) ทั้ง 5 ภาษาไม่มีการจาแนกด้านสายเลือด อายุ
เพศ และฝ่ายพ่อ/แม่ ตรงข้ามกับรุ่นอายุที่อาวุโสสูงกว่าตัวเอง 1 รุ่นอายุ (G+1) ซึ่ง
จาแนกครบทั้ง 4 ประการ อย่างไรก็ตาม หากต้องการบ่งบอกเพศในคาเรียกญาติที่ไม่
ระบุเพศ จะเติมคาว่า , , ,  หรือ  ข้างท้ายเพื่อบ่งบอกเพศชาย
และเติมคาว่า  หรือ  เพื่อบ่งบอกเพศหญิง
คาสาคัญ: คาเรียกญาติ / ระบบคาเรียกญาติ / ภาษาตระกูลไท / ประเทศลาว / การแปร
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Abstract
This research aims to discuss the variations of the terms and systems
of basic kinship in Tai languages spoken in Lao People's Democratic Republic
(Lao PDR). The languages include Lao, Tai Dam, Tai Daeng, Tai Lue, and Tai
Kalom. Data were collected from native informants living in Bokaew and Luang
Namtha provinces located at the northwest tip of Laos, and analyzed with the
componential analysis approach. The results revealed that the basic kinship
systems in such languages contain five dimensions of contrast: generations,
linealities, ages, genders, and parental side. All of five languages made no
distinction in terms of linealities, ages, genders, and parental side for the third
generation above ego (G+3) and the second and the third generation below
ego (G-2, G-3), whereas the four dimensions of contrast are found in the first
generation above ego (G+1). To make a gender designation in the sex-neutral
kinship terms, the terms “”, “”, “”, “”, or “” are used for
male, and “” or “” are used for female.
Keywords: Kinship terminology / Kinship system / Tai languages / Laos / Variation
บทนา
1. ความสาคัญของคาเรียกญาติ
คาเรียกญาติ เป็นคาที่ผูกพันกับทุกคนมาตั้งแต่เกิด มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อ
บ่งบอกสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของคนที่เราเรียก ดังที่ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
และคณะ (2540, หน้า 209) กล่าวว่า “...คาเรียกญาติในสังคมหนึ่งๆ ยังบ่งบอก
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของคนผู้นั้นที่มีต่อเรา เช่น นาง ก เรียก นาง ข ว่า แม่ จะมี
นัยทางสังคมว่า นาง ก จะต้องเคารพเชื่อฟัง นาง ข และมีหน้าที่ต้องดูแลนาง ข ในยาม
แก่เฒ่า ในขณะที่ ถ้านาง ก เรียกเด็กหญิง ค ว่า ลูก จะมีนัยทางสังคมว่า นาง ก มีสิทธิ
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และอานาจที่จะสั่งให้เด็กหญิง ค ทาอะไรก็ได้ตามที่ตนสั่งให้ทา” นอกจากนี้ คาเรียก
ญาติยังแสดงลาดับขั้นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยว่ามีความใกล้ชิดกับเรา
มากน้อยเพียงใด เช่น คนที่เราเรียกว่าลูก บ่งบอกว่ามีความใกล้ชิดมากกว่าคนที่เรา
เรียกว่าเหลนซึ่งอยู่ในลาดับขั้นความสัมพันธ์ที่ห่างออกไป
ในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม มีการกาหนดคาเรียกญาติแตกต่างกันไป บาง
สังคมกาหนดคาเรียกญาติโดยคานึงถึงความแตกต่างด้านอายุ ทาให้ญาติที่มีอายุ
ต่างกัน มีคาเรียกญาติไม่เหมือนกัน บางสังคมกาหนดคาเรียกญาติโดยให้ความสาคัญ
กับฝ่ายแม่เป็นหลัก ทาให้คาเรียกญาติฝ่ายแม่มีจานวนมากกว่า ในขณะที่บางสังคม
ให้ความสาคัญกับฝ่ายพ่อและแม่เท่าๆ กัน ทาให้คาเรียกญาติทั้งสองฝ่ายไม่มีความ
แตกต่าง สามารถใช้คาเดียวกันได้ ตัวอย่างของสังคมที่มีคาเรียกญาติฝ่ายพ่อและแม่ที่
ต่างกันและเหมือนกัน เช่ น ภาษาไทยกั บภาษาตากาล็ อก (Tagalog) ในภาษาไทย
น้องชายของพ่อเรี ยกว่ า “อา” น้ องชายของแม่ เรี ยกว่ า “น้า” ส่ วนภาษาตากาล็ อก
น้องชายของพ่อและแม่ เรียกว่า “tiyo” เหมือนกัน
ความแตกต่างของคาเรียกญาติในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมนี้ ถือเป็นเรื่อง
น่ าสนใจที่ ควรศึ กษา เพราะนอกจากค าเรี ยกญาติ จะมี ความส าคั ญในการบ่ งบอก
สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของคนที่เราเรียก ตลอดจนช่วยจัดลาดับขั้นความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวว่ามีความใกล้ชิดกับเรามากน้อยเพียงใดแล้ว คาเรียกญาติยังช่วยให้
เราเข้าใจลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนที่พูดภาษานั้นๆ ได้ดีขึ้นด้วย (จรัลวิไล
จรูญโรจน์, 2542) เช่น ในสังคมไทย มีการใช้คาเรียกญาติเพื่อแสดงความใกล้ชิดสนิท
สนมกับผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติกันได้ โดยเราสามารถเรียกบิดามารดาของเพื่อนว่า “พ่อแม่”
เรียกเพื่อนของพี่ว่า “พี่” เรียกเพื่อนร่วมงานว่า “พี่” “น้อง” เรียกบริกรตามร้านอาหารว่า
“น้อง” เรียกคนขายอาหารที่อายุมากกว่าว่า “ลุง” เรียกแม่บ้านทาความสะอาดว่า “ป้า”
ตลอดจนคนอื่นๆ ในอีกหลายๆ สถานการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นการขยายคาเรียกญาติ ไปสู่
บุ คคลสถานภาพต่ างๆ ในสั งคม ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อสร้ างความสนิ ทสนม ลดช่ องว่ าง และ

MFU Connexion, 6(1) || page 200

ความห่ างเหิ นกับคนที่ เราก าลังคุยด้ วย และบางครั้งอาจใช้ เพื่ อผลประโยชน์ ในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้ (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ และคณะ, 2540)
2. คาเรียกญาติภาษาตระกูลไทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)
การศึ กษาค าเรี ยกญาติ ในประเทศลาว นั บว่ ามี ความน่ าสนใจ เนื่ องจาก
ประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลาย โดยเฉพาะในแขวง
บ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ดังแสดง
ในรู ปที่ 1 มี พรมแดนติ ดกั บประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ และประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้ง 2 แขวง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน โดย
แขวงบ่อแก้วประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองห้วยทราย เมืองต้นผึ้ง เมืองเมิง เมืองผาอุดม
และเมืองปากทา ส่วนแขวงหลวงน้าทาประกอบด้วย 5 เมือง คือ เมืองลอง เมืองนาแล
เมืองน้าทา เมืองสิง และเมืองเวียงพูคา มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่ม เช่น
ไทดา ไทขาว ไทลื้อ ไทแดง ไทยวน ไทเหนือ ไทกะลอม ลาฮู อาข่า ฯลฯ (Schliesinger,
2003) กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทานี้ มีการติดต่อไป
มาหาสู่กันในชีวิตประจาวัน และบางครอบครัวก็มีการแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น
ชายไทแดงแต่งงานกับหญิงไทขาว ทาให้เกิดการเรียนรู้ข้ามภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน การที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไปมาหาสู่กัน หากเราสามารถเข้าใจลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์
ของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
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แขวงหลวงน้าทา

จีน
เวียดนาม

เมียนมา
แขวงบ่อแก้ว

ไทย

กัมพูชา
รูปที่ 1 แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทาในประเทศลาว
ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายในประเทศลาวนี้ พบว่ากลุ่มที่มีจานวน
มากที่สุดถึง 67% (World Bank, 2006) คือกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไทซึ่งเป็นตระกูล
ภาษาที่มีผู้พูดแพร่หลายที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ (สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ, 2551)
ภาษาตระกู ลไท แบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ มใหญ่ ๆ โดยพิ จารณาจากการกระจายและ
ความสัมพันธ์ของคาศัพท์ ได้แก่ ภาษาไทกลุ่มเหนือ ภาษาไทกลุ่มกลาง และภาษาไท
กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ พบกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย พม่า
ไทย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา โดยมีภาษาต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2 สาหรับ
ภาษาตระกูลไทที่พบในประเทศลาวจัดอยู่ในกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้
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สมทรง บุรุษพัฒน์ (2543) กล่าวว่าภาษาตระกูลไทมีลักษณะสาคัญร่วมกัน
ในเรื่ องของระบบเสียง คา และไวยากรณ์ ในเรื่ องระบบเสี ยง โครงสร้างพยางค์ จะ
ประกอบด้วยพยัญชนะต้นเดี่ยวหรือพยัญชนะควบกล้า สระเสี ยงสั้น ยาว หรือสระ
ประสม และพยัญชนะท้ายเดี่ยวซึ่งเป็นพยัญชนะสะกด ส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ
นาสิกหรือเสียงกัก ในเรื่องระบบคา ภาษาตระกูลไทเป็นภาษาคาโดดที่มีพยางค์เดียว
และมีความหมายในตัวเอง ภาษาต่างๆ ที่อยู่ในตระกูลภาษาไทจะมีคาศัพท์พื้นฐาน
ร่วมกันซึ่งเป็ นคาดั้ งเดิมของภาษาไทดั้งเดิ ม ส่วนระบบไวยากรณ์ โครงสร้ างของ
ประโยคจะประกอบด้วยประธาน กริยา และกรรม ในนามวลีหากมีคาขยายจะตามหลัง
ค านาม มี ก ารใช้ ค าลั ก ษณะนามกั บ ค าจ านวนนั บ กริ ย าวลี จ ะมี โ ครงสร้ า งที่
ประกอบด้วยคากริยาและคาขยายกริยา มีโครงสร้างที่มีการเรียงกันของคากริยาและ
คาขยายคากริยาหลายคาเรียกว่า “การเรียงคากริยา” (verb serialization)
ภาษาตระกูลไท
ภาษาไทกลุ่มเหนือ
- จ้วงเหนือ (Northern Zhuang)
- แสก (Saek)
- ปูยี (Bouyei)
- เย (Yay)
- ฯลฯ

ภาษาไทกลุ่มกลาง
- จ้วงใต้ (Southern Zhuang)
- หนุ่ง (Nung)
- ถั่ย (Tay)
- ฯลฯ

ภาษาไทกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้
- ไทย (Thai)
- ลาว (Lao)
- ไทใหญ่ (Shan)
- ไทดา (Black Tai)
- ไทแดง (Red Tai)
- ไทขาว (White Tai)
- ไทอาหม (Ahom)
- ไทลื้อ (Lue)
- ไทกะลอม (Tai Kalom)
- ฯลฯ

รูปที่ 2 ภาษาตระกูลไท (ดัดแปลงจาก Li, 1960 และ สุริยา รัตนกุล, 2548)
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จากลักษณะที่มีร่วมกันดังกล่าวของภาษาตระกูลไท ทาให้ผู้เขียนเกิดคาถาม
ว่าคาเรียกญาติในภาษาตระกูลไทที่พูดในแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทาที่กล่าวมา
ข้างต้น จะมีความเหมือนและต่างกันมากน้อยเพียงใด มีลักษณะร่วมของระบบคาเรียก
ญาติภาษาตระกูลไทหรือไม่อย่างไร และสามารถสะท้อนลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมได้
หรือไม่ ในงานวิจัยนี้ ผู้เขียนเลือกภาษาลาว ไทดา ไทแดง ไทลื้อ และไทกะลอมที่พูดใน
พื้นที่ดังกล่าวมาศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบมากในแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทา
นอกจากนี้ การศึกษาคาเรียกญาติในภาษาตระกูลไทซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ระบบเสียง ระบบคา และความหมาย แม้จะมีผู้ศึกษาจานวนมาก แต่ส่วนใหญ่เลือก
ศึกษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่งโดยพิจารณาการแปรตามภูมิภาค หรือรุ่นอายุที่แตกต่าง
กัน เช่น Fippinger (1971) ศึ กษาคาเรียกญาติ ภาษาไทดาในประเทศเวียดนาม
วิ ภัสริ นทร์ ประพั นธสิ ริ (2535) ศึ กษาค าเรี ยกญาติ ภาษาค าเมื องในพื้ นที่ จั งหวั ด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน และลาปาง Prasithrathsint (2001) ศึกษาคาเรียกญาติ
ภาษาไทยมาตรฐานทั้งที่เป็นคาเรียกญาติพื้นฐานและไม่พื้นฐาน ดารง นันทผาสุข
(2555) ศึกษาการแปรของคาเรียกญาติภาษาไทดา บ้านสะแกราย อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เป็นต้น
งานวิจัยที่เปรียบเทียบคาเรียกญาติข้ามภาษา ส่วนใหญ่จะเปรียบเทียบเพียง
2-3 ภาษาทั้งที่อยู่ในตระกูลภาษาเดียวกัน และต่างตระกูลภาษา เช่น Prasithrathsint
(1996) ศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกญาติภาษาจ้วง 6 ถิ่นกับคาเรียกญาติภาษาไทย
มาตรฐาน Boonsawasd (2013) ศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกญาติภาษาปูยีกับภาษาจีน
กลาง จตุพร โดมไพรวัลย์ (2555) ศึกษาเปรียบเทียบระบบคาเรียกญาติในภาษาไทย
และภาษาเมี่ยน (เย้า) อมรชัย คหกิจโกศล (2548) ศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกญาติใน
ภาษาไทยและภาษาจีนแต้จิ๋ว เยาวลักษณ์ เฉลิมเกียรติ (2542) ศึกษาเปรียบเทียบคา
เรียกญาติภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษามลายู และภาษาจีนที่พูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นต้น
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ดังนั้ น การศึ กษาเปรี ยบเทียบค าเรียกญาติ ภาษาตระกูลไท 5 ภาษาใน
งานวิจัยนี้ จะทาให้สามารถอธิบายระบบคาเรียกญาติในภาษาตระกูลไทได้ชัดเจนมาก
ขึ้ น ทั้ ง ในประเด็ น ลั ก ษณะที่ มี ร่ ว มกั น ของค าเรี ย กญาติ ภ าษาตระกู ล ไท และ
ลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาตระกูลไทที่สะท้อนผ่านระบบคาเรียกญาติ
ตลอดจนเป็นแนวทางสาหรับการศึกษาคาเรียกญาติในภาษาตระกูลอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบคาเรียกญาติภาษาตระกูลไทในประเทศลาว
2. เพื่อค้นหาลักษณะร่วมของระบบคาเรียกญาติภาษาตระกูลไทในประเทศ
ลาว
วิธีดาเนินการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้คัดเลือกพื้นที่ แขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้าทา ประเทศลาว
เป็นพื้นที่ในการศึกษาคาเรียกญาติภาษาตระกูลไท เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีผู้พูดภาษา
ตระกู ล ไทอาศั ย ร่ ว มกั น อย่ า งหลากหลาย และมี ก ารติ ด ต่ อ ไปมาหาสู่ กั น ใน
ชีวิตประจาวัน ในการคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้เขียนกาหนดคุณสมบัติของผู้บอกภาษาไว้
ดังนี้ (1) ไม่จากัดเพศ การศึกษา และอาชีพ (2) มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป (3) ต้องเป็นผู้ที่
เกิดและเติบโตในชุมชนที่เก็บข้อมูล โดยไม่เคยมีการโยกย้ายถิ่นฐานมาก่อน หรืออาจ
โยกย้ายถิ่นฐานมาก่อนได้ แต่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ากว่า 10 ปี (4) พูดภาษาลาว
ไทดา ไทแดง ไทลื้อ หรือไทกะลอม เป็นภาษาแม่ (mother tongue) ในชีวิตประจาวัน
และ (5) ต้องมิใช่บุคคลที่เป็นกาพร้าหรือไม่มีครอบครัว เพราะหากผู้บอกภาษาอยู่ตัว
คนเดียวไม่มีญาติพี่น้อง ผู้บอกภาษาอาจจะรู้จักคาเรียกญาติไม่มากพอ ในเบื้องต้น
เมื่อติดต่อผู้บอกภาษาได้แล้ว ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อน จากเกณฑ์คัดเลือกดังกล่าว ผู้เขียนได้จานวนผู้บอกภาษาลาว ไทดา ไทแดง ไทลื้อ
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และไทกะลอม เป็นผู้บอกภาษาหลัก ภาษาละ 2 คน และมีการตรวจสอบข้อมูลคาเรียก
ญาติบางคาที่ไม่แน่ใจหรือที่ต้องการความชัดเจนกับผู้บอกภาษาคนอื่นๆ ด้วย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาคาเรียกญาติ ประกอบด้วย
1) รายการคาเรียกญาติพื้นฐานจานวน 48 คา สร้างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์
ของ Prasithrathsint (2001) จาแนกเป็น รุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 3 รุ่นอายุ (G+3)
จานวน 8 คา รุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 2 รุ่นอายุ (G+2) จานวน 4 คา รุ่นอาวุโสระดับสูง
ขึ้นไป 1 รุ่นอายุ (G+1) จานวน 10 คา ดังแสดงในตารางที่ 1 รุ่นตัวเอง (Ego) จานวน 4
คา ดังแสดงในตารางที่ 2 รุ่นอาวุโสระดับต่าลงมา 1 รุ่นอายุ (G-1) จานวน 10 คา รุ่น
อาวุโสระดับต่าลงมา 2 รุ่นอายุ (G-2) จานวน 4 คา และรุ่นอาวุโสระดับต่าลงมา 3 รุ่น
อายุ (G-3) จานวน 8 คา ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการคาเรียกญาติรุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 1-3 รุ่นอายุ (G+3, G+2, G+1)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ความสัมพันธ์กับตัวเรา
พ่อของพ่อของพ่อ (FFF)
แม่ของพ่อของพ่อ (FFM)
พ่อของแม่ของพ่อ (FMF)
แม่ของแม่ของพ่อ (FMM)
พ่อของพ่อของแม่ (MFF)
แม่ของพ่อของแม่ (MFM)
พ่อของแม่ของแม่ (MMF)
แม่ของแม่ของแม่ (MMM)

ระดับสูงขึ้นไป 3 รุ่นอายุ (G+3)

ที่
1
2
3
4

ความสัมพันธ์กับตัวเรา
พ่อของพ่อ (FF)
พ่อของแม่ (FM)
แม่ของพ่อ (MF)
แม่ของแม่ (MM)

ระดับสูงขึ้นไป 2 รุ่นอายุ (G+2)

ที่ ความสัมพันธ์กับตัวเรา
1 พ่อ (F)
2 แม่ (M)
3 พี่ชายของพ่อ (F+B)
4 น้องชายของพ่อ (F-B)
5 พี่สาวของพ่อ (F+Z)
6 น้องสาวของพ่อ (F-Z)
7 พี่ชายของแม่ (M+B)
8 น้องชายของแม่ (M-B)
9 พี่สาวของแม่ (M+Z)
10 น้องสาวของแม่ (M-Z)
ระดับสูงขึ้นไป 1 รุ่นอายุ (G+1)
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ตารางที่ 2 รายการคาเรียกญาติรุ่นตัวเอง (G0)
ที่
ความสัมพันธ์กับตัวเรา
1
พี่ชาย (+B)
2
น้องชาย (-B)
3
พี่สาว (+Z)
4
น้องสาว (-Z)
ตารางที่ 3 รายการคาเรียกญาติรนุ่ อาวุโสระดับต่าลงมา 1-3 รุ่นอายุ (G-1, G-2, G-3)
ที่ ความสัมพันธ์กับตัวเรา
1 ลูกชาย (S)

ที่ ความสัมพันธ์กับตัวเรา
1 ลูกชายของลูกชาย (SS)

ที่
1

2 ลูกสาว (D)

2 ลูกสาวของลูกชาย (SD)

2

3 ลูกชายของพี่ชาย (+BS)

3 ลูกชายของลูกสาว (DS)

3

4 ลูกสาวของพี่ชาย (+BD)

4 ลูกสาวของลูกสาว (DD)

4

5 ลูกชายของน้องชาย (-BS)

5

6 ลูกสาวของน้องชาย (-BD)

6

7 ลูกชายของพี่สาว (+ZS)

7

8 ลูกสาวของพี่สาว (+ZD)

8

9 ลูกชายของน้องสาว (-ZS)
1 ลูกสาวของน้องสาว (-ZD)
0
ระดับต่าลงมา 1 รุ่นอายุ (G-1)

ระดับต่าลงมา 2 รุ่นอายุ (G-2)

ความสัมพันธ์กับตัวเรา
ลูกชายของลูกชายของ
ลูกชาย (SSS)
ลูกสาวของลูกชายของ
ลูกชาย (SSD)
ลูกชายของลูกสาวของ
ลูกชาย (SDS)
ลูกสาวของลูกสาวของ
ลูกชาย (SDD)
ลูกชายของลูกชายของ
ลูกสาว (DSS)
ลูกสาวของลูกชายของ
ลูกสาว (DSD)
ลูกชายของลูกสาวของ
ลูกสาว (DDS)
ลูกสาวของลูกสาวของ
ลูกสาว (DDD)

ระดับต่าลงมา 3 รุ่นอายุ (G-3)
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2) แผนภู มิ แสดงความสั มพันธ์ ทางเครื อญาติ ประกอบการสอบถาม
ข้อมูลเพื่อไม่ให้ผู้บอกภาษาเกิดความสับสน เนื่องจากรายการคามีจานวนมาก ดัง
ตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
3) กรอบประโยค (sentence frame) “เขาเป็น . . . ของฉัน” ให้ผู้บอก
ภาษาตอบรายการคาเรียกญาติ เพื่อกันความสับสนระหว่างคาที่ใช้แสดงความสัมพันธ์
ทางเครือญาติกับตัวผู้พูด (reference terms) และคาเรียกขาน (address terms)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา โดยเริ่มจากชี้สัญลักษณ์แทนตัว
ญาติของผู้บอกภาษาในแผนภูมิ ให้ผู้บอกภาษาระบุความสัมพันธ์ทางเครือญาติตาม
กรอบประโยคที่กาหนดให้ เพราะถ้าถามแค่เพียงว่า คุณเรียกคนนี้ว่าอะไร คาตอบที่ได้
จะเป็ นค าเรี ยกขานซึ่ งไม่ ตรงกั บขอบเขตของการวิ จั ยที่ ศึ กษาเฉพาะค าที่ ใช้ แสดง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับตัวผู้พูด จากประสบการณ์เก็บข้อมูลคาเรียกญาติที่
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ผ่านมาของผู้เขียน หากไม่รอบคอบในขั้นตอนนี้ อาจเกิดความเข้าใจผิดในการตอบ
ค าถามของผู้ บ อกภาษาได้ และในการชี้ สั ญ ลั ก ษณ์ จ ะเริ่ ม ชี้ จ ากสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวผู้บอกภาษามากที่สุดก่อนเพื่อไม่ให้ผู้บอกภาษาสับสน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เขี ยนน าคาเรี ยกญาติ ทั้ งหมดมาวิ เคราะห์ด้ วยทฤษฎีองค์ ประกอบทาง
ความหมาย (componential analysis) ตามแนวคิดของ Goodenough (1956) Lounsbury
(1964) และ Nida (1979) ซึ่งทฤษฎีนี้ เป็นการศึกษาความหมายของคาโดยแยกหน่วย
ความหมายย่อยของคาแต่ละคา เพื่อหาความเหมือนและความต่างทางความหมาย
ของคา เช่น คาว่า พ่อ กับ แม่ มีอรรถลักษณ์ที่เหมือนกัน คือ [รุ่น +1] [+สายตรง] แต่มี
อรรถลักษณ์ที่ต่างกัน คือ [+ชาย] และ [-ชาย] ส่วนขั้นตอนในการวิเคราะห์ ผู้เขียนยึด
ตาม Prasithrathsint (2001) ดังนี้
1) ศึ กษาความหมายของค าเรี ยกญาติ ที่ ได้ จากการเก็ บข้ อมู ล โดย
วิเคราะห์อรรถลักษณ์
2) น าข้ อมู ลที่ ได้ มาก าหนดหามิ ติ ความแตกต่ าง (Dimension of
Contrast) ของคาเรียกญาติทั้งหมด เช่น สายเลือด อายุ เพศ
3) ระบุความหมายของคาเรียกญาติแต่ละคาโดยใช้อรรถลักษณ์ เช่น
//
รุ่น +1
-สายตรง
+ชาย
4) นาเสนอคาเรียกญาติที่วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายแล้วใน
รูปตารางแสดงความหมายของคาเรียกญาติ
5) สรุปลักษณะของระบบคาเรียกญาติในแต่ละรุ่นอายุ
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6) วิเคราะห์ลักษณะสาคัญบางประการทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็น
จากระบบคาเรียกญาติ
ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์คาเรี ยกญาติและระบบค าเรี ยกญาติ ในภาษาลาว ไทด า
ไทแดง ไทลื้อ และไทกะลอม ที่พูดในแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้าทา ประเทศลาว
พบว่าทั้ง 5 ภาษา มีมิติความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ รุ่นอายุ สายเลือด อายุ เพศ
และฝ่ายพ่อ/แม่ โดยภาษาไทดามีคาเรียกญาติพื้นฐานมากที่สุดจานวน 19 คา ภาษา
ลาวและภาษาไทแดงมีจานวน 18 คา ภาษาไทลื้อมีจานวน 17 คา และภาษาไทกะลอม
มีน้อยที่สุดจานวน 16 คา ระบบคาเรียกญาติทั้ง 5 ภาษานาเสนอดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระบบคาเรียกญาติภาษาลาว ไทดา ไทแดง ไทลื้อ และไทกะลอม

ภาษาลาว
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ตารางที่ 4 (ต่อ)

ภาษาไทดา

ภาษาไทแดง
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ตารางที่ 4 (ต่อ)

ภาษาไทลื้อ

ภาษาไทกะลอม

จากตารางที่ 4 พบว่าคาเรียกญาติทั้ง 5 ภาษา ในรุ่นอายุที่อาวุโสสูงกว่าตัวเอง
3 รุ่นอายุ (G+3) และอาวุโสน้อยกว่าตัวเอง 2 และ 3 รุ่นอายุ (G-2, G-3) ไม่มีการจาแนก
ด้านสายเลือด อายุ เพศ และฝ่ายพ่อ/แม่ กล่าวคือ รุ่นอายุที่อาวุโสสูงกว่าตัวเอง 3 รุ่น
อายุ ภาษาลาว ไทลื้อ และไทกะลอม ใช้คาว่า  เหมือนกัน ส่วนภาษาไทดาใช้คาว่า
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 หรือ  ในขณะที่ภาษาไทแดงใช้ ค าว่า  โดยสมทรง บุรุษพัฒน์ (2556)

อธิบายว่า เสียง - ที่ปรากฏในตาแหน่งท้ายของคาว่า  เปลี่ยนมาจากพยัญชนะท้าย
ไทดาดั้งเดิม *- และปฏิภาคกับพยัญชนะท้าย - ในพยางค์ที่มีสระเสียงยาวหรือ
สระประสมในภาษาไทย แสดงให้เห็นว่า คาว่า  ในภาษาไทแดง เป็นรูปแปรอีก
รูปหนึ่งของคาว่า  ในภาษาไทดา
ส่วนรุ่นอายุที่อาวุโสน้อยกว่าตัวเอง 2 และ 3 รุ่นอายุ ทั้ง 5 ภาษา ใช้คาว่า
 และ  เหมือนกันตามลาดั บ อย่างไรก็ตาม สาหรับรุ่นอายุ ที่อาวุโสสูงกว่า
ตัวเอง 3 รุ่นอายุ จะต้องนาคาที่มีความหมายว่า ปู่ ย่า ตา หรือยายมาเติมในตาแหน่ง
หน้าคาเรียกญาติดังกล่าวด้วย เช่น   (MFF, MMF) และ 
 (MFM, MMM) ในภาษาไทดา จะเรียกว่า  คาเดียวไม่ได้
ในรุ่นอายุที่อาวุโสสูงกว่าตัวเอง 2 รุ่นอายุ ภาษาลาว ไทดา ไทแดง และไทลื้อ
มีการจาแนกมิติความแตกต่างในด้านฝ่ายพ่อแม่ และเพศ ในขณะที่ภาษาไทกะลอม
จาแนกในด้านเพศอย่างเดียว ผู้เขียนสังเกตว่าคาเรียกญาติฝ่ายแม่ในภาษาไทแดง มี
คาเรียกเฉพาะ คือ  (พ่อของแม่) และ  (แม่ของแม่) ต่างจากภาษาอื่นๆ ที่
สร้างคาโดยนาเอาคาว่า “พ่อ” และ “แม่” มาประสมกับคาว่า “เฒ่า” ที่หมายถึงคนแก่
ส่วนภาษาไทลื้อ แม้จะไม่มีคาเรียกญาติฝ่ายแม่ที่ระบุเพศ แต่สามารถใช้คาว่า 
(เพศชาย) และ  (เพศหญิง) ในการจาแนกเพศได้ ดังแสดงในรูปที่ 4
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รูปที่ 4 การจาแนกมิติความแตกต่างในรุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 2 รุ่นอายุ
ในรุ่นอาวุโสขึ้นไป 1 รุ่นอายุ ทั้ง 5 ภาษา มีการจาแนกมิติความแตกต่างใน
ด้านฝ่ายพ่อแม่ สายเลือด อายุ และเพศ โดยญาติผู้น้องของแม่ไม่มีการจาแนกเพศ
ดังแสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 5 การจาแนกมิติความแตกต่างในรุ่นอาวุโสระดับสูงขึ้นไป 1 รุ่นอายุ
จากรูปที่ 5 จะเห็นว่าคาเรียกญาติรุ่นอาวุโสขึ้นไป 1 รุ่นอายุในภาษาลาวและ
ภาษาไทกะลอมเหมือนกันทุกคา คาเรียกพ่อแม่ภาษาไทดาและไทแดงมีความใกล้เคียง
กัน ค าเรี ยกน้ องสาวของพ่ อในภาษาไทแดงต่ างไปจากภาษาอื่ นคื อใช้ ค าว่ า 
เช่นเดียวกับคาเรียกพี่สาวของพ่อและแม่ในภาษาไทลื้อที่ต่างจากภาษาอื่นคือใช้คาว่า


สาหรับรุ่นตัวเอง ภาษาลาว ไทดา ไทแดง และไทกะลอม มีการจาแนกมิติ
ความแตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ สายเลือด อายุ และเพศ ในขณะที่ภาษาไทลื้อจาแนกเพียง
2 ด้าน คือ สายเลือด และอายุ ดังแสดงในรูปที่ 6
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รูปที่ 6 การจาแนกมิติความแตกต่างในรุ่นตัวเอง
รุ่นอาวุโสระดับต่าลงมา 1 รุ่นอายุ ทั้ง 5 ภาษาจาแนกมิติความแตกต่างด้าน
สายเลือดเพียงด้านเดียว และใช้คาศัพท์คาเดียวกัน คือคาว่า  สาหรับเรียกญาติ
สายตรง (+สายตรง) และคาว่า  สาหรับเรียกญาติสายข้าง (-สายตรง) ดังแสดงใน
รูปที่ 7

รูปที่ 7 การจาแนกมิติความแตกต่างในรุ่นอาวุโสระดับต่าลงมา 1 รุ่นอายุ
อย่างไรก็ตาม สาหรับค าว่า ,  และ  ซึ่งทั้ง 5 ภาษาไม่มี การ
จาแนกเพศนั้น หากผู้พูดต้องการระบุเพศก็สามารถทาได้โดยการเติมคาที่มีความหมาย
ว่าเพศชายหรือเพศหญิงในตาแหน่งท้าย โดยคาว่า , , ,  หรือ 
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เติมเพื่อบ่งบอกเพศชาย ส่วนคาว่า  หรือ  เติมเพื่อบ่งบอกเพศหญิง ดังตัวอย่าง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การบ่งบอกเพศชายและเพศหญิงใน 5 ภาษา
ภาษา
ลาว
ไทดา
ไทแดง
ไทลื้อ
ไทกะลอม

ผู้ชาย

ผู้หญิง

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

/ /, / /, / /

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาคาเรียกญาติและระบบคาเรียกญาติพื้นฐานในภาษา
ลาว ไทด า ไทแดง ไทลื้ อ และไทกะลอม ที่ พู ดในแขวงบ่ อแก้ วและแขวงหลวงน้ าทา
ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและหาลักษณะร่วมของระบบคาเรียก
ญาติภาษาตระกูลไท
ผลการวิจัยพบว่าคาเรียกญาติภาษาไทดามีจานวนมากที่สุด 19 คา ภาษา
ลาวและภาษาไทแดงมี 18 คา ภาษาไทลื้อมี 17 คา และภาษาไทกะลอมมีจานวนน้อย
ที่สุด 16 คา ระบบคาเรียกญาติ ทั้ง 5 ภาษา มีมิติความแตกต่าง 5 ประการ ได้แก่ รุ่น
อายุ สายเลือด อายุ เพศ และฝ่ายพ่อ/แม่
เมื่อเปรียบเทียบการจาแนกมิติความแตกต่างในแต่ละรุ่นอายุ พบว่าในรุ่น
อายุที่อาวุโสระดับสูงขึ้นไป 3 รุ่นอายุ และอาวุโสระดับต่าลงมา 2 และ 3 รุ่นอายุไม่มี
การจาแนกมิติความแตกต่างด้านสายเลือด อายุ เพศ และฝ่ายพ่อ/แม่ รุ่นอายุที่อาวุโส
ระดับสูงขึ้นไป 2 รุ่นอายุ ภาษาลาว ไทดา ไทแดง และลื้อ มีการจาแนกมิติความ
แตกต่างในด้านฝ่ายพ่อแม่ และเพศ ในขณะที่ภาษาไทกะลอมจาแนกในด้านเพศอย่าง
เดียว รุ่นอายุที่อาวุโสระดับสูงขึ้นไป 1 รุ่นอายุ ทั้ง 5 ภาษา มีการจาแนกมิติความ
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แตกต่างในด้านฝ่ายพ่อแม่ สายเลือด อายุ และเพศ โดยญาติผู้น้องของแม่ไม่มีการ
จาแนกเพศ รุ่นตัวเอง ภาษาลาว ไทดา ไทแดง และไทกะลอม มีการจาแนกมิติความ
แตกต่าง 3 ด้าน ได้แก่ สายเลือด อายุ และเพศ ในขณะที่ภาษาไทลื้อจาแนกเพียง 2
ด้าน คือสายเลือดและอายุ ส่วนรุ่นอายุที่อาวุโสระดับต่าลงมา 1 รุ่นอายุ ทั้ง 5 ภาษา
จาแนกมิติความแตกต่างด้านสายเลือดเพียงด้านเดียว โดยคาเรียกญาติสายตรงใช้คา
ว่า  ส่วนคาเรียกญาติสายข้างใช้คาว่า 
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาตระกูล
ไทว่าเน้นระบบอาวุโส โดยเห็นได้จากในรุ่นอายุเดียวกันมีการแยกความแตกต่างทาง
อายุ เช่น รุ่นตัวเอง มีคาว่า  (+B, +Z) และ  (-B, -Z) รุ่นอายุที่อาวุโสระดับสูงขึ้น
ไป 1 รุ่นอายุ มีคาว่า  (F+B) และ  (F-B) สอดคล้องกับงานวิจัยคาเรียกญาติใน
ภาษาคาเมืองของ วิภัสรินทร์ ประพันธสิริ (2535) ที่ระบุว่าระบบอาวุโสเป็นลักษณะ
สาคัญของวัฒนธรรมล้านนา ลักษณะดังกล่าวเป็นเหตุผลให้ผู้พูดภาษาตระกูลไท เวลา
พบหน้ากันมักจะสอบถามเรื่องอายุ เพื่อจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง ต่างจาก
วัฒนธรรมตะวันตกที่ถือเป็นเรื่องไม่สุภาพ เพราะมองว่าการสอบถามอายุไม่ใช่เรื่อง
จาเป็น เนื่องจากในวัฒนธรรมตะวันตก รุ่นอายุเดียวกันไม่มีคาเรียกญาติที่แยกความ
แตกต่างทางอายุ เช่น รุ่นตัวเอง ในภาษาอังกฤษมีคาว่า brother (+B, -B) ที่หมายถึง
พี่ชายหรือน้องชายก็ได้ รุ่นอายุที่อาวุโสระดับสูงขึ้นไป 1 รุ่นอายุ ในภาษาอังกฤษมีคา
ว่า uncle (F+B, F-B) ที่หมายถึงพี่ชายของพ่อหรือน้องชายของพ่อก็ได้
เมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่าระบบคาเรียกญาติในภาษาตระกูลไทไม่มีความ
ซับซ้ อนมากนั กทั้งคาเรียกญาติ ฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ ซึ่งระบบดังกล่าวใกล้ เคียงกั บ
งานวิจัยของ Prasithrathsint (1996) ที่ศึกษาระบบคาเรียกญาติในภาษาไทยและภาษา
จ้วงซึ่งเป็นภาษาตระกูลไทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม แม้ข้อมูลของงานวิจัยครั้งนี้จะ
พบว่าคาเรียกญาติฝ่ายพ่อมีการจาแนกมิติความแตกต่างมากกว่าฝ่ายแม่ก็ตาม แต่ก็
ไม่ได้มีมากจนเป็นหลักฐานชี้ชัดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทให้ความสาคัญกับญาติฝ่ายพ่อ
มากกว่า ดังนั้นจึงยากที่จะสรุปได้ว่าสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทเป็นแบบ
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การเน้นฝ่ายพ่อ (patrilineal) หรือการเน้นฝ่ายแม่ matrilineal โดยสังเกตเพียงระบบของ
คาเรียกญาติพื้นฐาน หากต้องการข้อสรุปที่แน่ชัดอาจต้องมีการเก็บข้อมูลคาเรียกญาติ
ไม่พื้นฐานเพิ่มเติมด้วย
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นผลผลิตภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การแปรตามภูมิภาคของ
ภาษาและวั ฒ นธรรมกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ บ างกลุ่ ม ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ”
ทุน “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจาปี 2558” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุ รุษ พั ฒ น์ เป็ น หัว หน้ าโครงการวิ จัย ผู้ เขี ย นได้
นาเสนอบทความนี้ภายใต้ชื่อ “การแปรของคาเรียกญาติและระบบคาเรียกญาติ
ภาษาตระกูลไทในประเทศลาว” ที่การประชุมวิชาการ “ชาติพันธุ์สังสรรค์ ภาษาวัฒ นธรรมสื บ สาน” ครั้ ง ที่ 1 จั ด โดยสานั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2559 และชื่อ “Variation in Tai Kinship Terminologies and System in Laos” ที่
การประชุม The Fifth International Conference on Lao Studies จัดโดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Center for Lao Studies, San Francisco ใน
ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559
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